
MÔJ DOMOV  

Spoločenský mesačník                                            Ročník XIII. 
 

 

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

TOPOĽČANY – PRAŠICE 

STRETNUTIE      

OSLÁVENCOV  

 1/2021  
  



 
2 

Úvodník            MD-1/2021 

Prichádza Nový rok 

Vážení obyvatelia, prihováram sa vám 
v Novom roku 2021, v tomto najťažšom období 
v našom živote, ktoré nám znovu spôsobuje 
ochorenie „Koronavírus“. Mojou srdcovou 

záležitosťou je písanie úvodníkov a básní, ktoré pripravujem 
mesačne hlavne pre vás obyvateľov, ako aj zamestnancov.  
Je to vlastne taká terapia na posilnenie duše. Náš časopis 
„Môj domov“ je na dobrej úrovni a zviditeľnili sme ho aj vďaka 
vašim príspevkom z aktivít, ktoré vykonávate s obyvateľmi, 
začo vám patrí srdečné poďakovanie. S príchodom Nového 
roka máme chuť a optimizmus začať novú a lepšiu kapitolu 
svojho života a vytrvať v tomto predsavzatí, ktoré tak veľmi 
potrebujeme pre ďalšie napredovanie v tomto našom 
Domováckom zariadení spolu s vedením a ostatnými 
pracovníkmi. Mali by sme si uvedomiť, že Nový rok a každý 
nový deň, je pre každého z nás veľkým darom a príležitosťou 
svoj život prežiť podľa Božieho slova. Prajeme si zmeny 
k lepšiemu v súkromí, ako aj v našom zariadení. Nasvedčuje 
tomu skutočnosť, že aj vedenie zariadenia nás k tomu 
inšpiruje a dáva nám možnosť dobrého spolunažívania. Preto 
využime všetky šance a doprajme iným všetko to, čo prajeme 
sami sebe. Náš život bude o to krajší a bohabojný, keď si 
budeme ako svorní obyvatelia vychádzať jeden druhému 
v ústrety. Nech nám k tomu Pán Boh pomáha a vyslyší naše 
prosby. Vážení obyvatelia, čitatelia a dopisovatelia,  
v nastávajúcom roku 2021 vám v mene Redakčnej rady, 
Domového parlamentu a Rozhlasového štúdia želám pevné 
zdravie, ktoré je v živote najcennejšie. Veľa radostí, síl, 
Božieho požehnania a šťastné chvíle v tomto našom 
zariadení. Prajem vám pekný zážitok pri čítaní nášho 
časopisu „Môj domov.“ 
                                                   Anna Szabová, šéfredaktorka 

 



 
3 

Domáci spravodaj          MD-1/2021 

ŠTEDRÝ MIKULÁŠ 
Sviatok svätého Mikuláša – 6. decembra sa už 

odpradávna spájal s vierou v bohatstvo. Obchodníci v ten deň 
radi uzatvárali zložité obchody.  Niekde sa považoval za 
patróna šťastného 
manželstva, modlievali 
sa k nemu slobodné 
dievčatá, túžiace po 
ženíchovi. Okolo 
Mikulášovej osoby sa 
zachovalo najviac 
zvykov súvisiacich s 
jeho obdarovaním 
všetkých detí.  V 
predvečer sviatku 
navštevuje muž s 
bielou bradou deti a 
nadeľuje im sladkosti, 
ale ich aj dobrotivo 
karhá. Prv mal Mikuláš 
aj početný sprievod, 
ktorý tvorili maskované 
postavy, neskôr sa 
zredukovali na anjela a 
čerta.  Takúto tradíciu 
sme udržiavali aj 
v našom zariadení, kde nás každoročne navštevoval Sv. 
Mikuláš s anjelom a čertom. 

V roku 2020 sa bohužiaľ kvôli pandemickým opatreniam 
nemohol dostaviť a preto poveril personál, aby mikulášsku 
nádielku odovzdali našim milým obyvateľom sociálni 
pracovníci. Obyvatelia sa sladkej maškrte a ovociu veľmi 
potešili.              (A. Prášek Neumannová)  
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Domáci spravodaj          MD-1/2021 

VIANOČNÝ STROMČEK 
Vianočný stromček je najznámejší symbol Vianoc. Zdobil 

sa spravidla na Štedrý deň. Dnes už ale mnohí z nás zdobia 
stromček skôr, pretože sa z jeho krásy a hlavne vône chcú 
tešiť všetci čo najdlhšie.  

Preto sme aj my, aby sa naše srdcia naplnili radosťou, 
ozdobili stromček už začiatkom decembra.  

Pri jeho zdobení vládla veselá nálada. Veľkou pomocou 
nám boli Štefan Belička, Viliam Fodor a Helena 
Vestenická. Veríme, že vám stromček vyčarí úsmev na tvári 
zakaždým, keď okolo neho prejdete. A aj my vám prajeme 
všetko dobré do nového roka.             (M. Mäsiarová)  
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Domáci spravodaj          MD-1/2021 

VIANOČNÁ VÝZDOBA IT5 

 Odpočítanie do Vianoc sa vždy na začiatku decembra 
začína a jedným 

z neklamných 
znakov blížiacich sa 
sviatkov je 
vianočná výzdoba. 
 No a najmä 
vianočný stromček, 
ktorý prešiel dlhou 
cestou, počas ktorej 
sa zapísal do 
ľudských sŕdc ako 
neodmysliteľná a 
každoročná súčasť 
Vianoc. 
 Je jedinečný 
symbol spätý so 
sviatkami lásky 
a pokoja.  
 Aj naši 
obyvatelia z IT5 
Pavel Karadi, 

Zuzana 
Šarkőziová, Michal Janík a Jozef Serfőző si po prvýkrát v 
spoločných priestoroch nášho zariadenia postavili a vyzdobili 
vianočný stromček a tak príjemne skrášlili svoje oddelenie 
vianočnou výzdobou. Atmosféra pri zdobení bola priateľská a 
bolo vidieť, že obyvatelia sa na príchod Vianoc tešia 
a považujú ich atmosféru, tak ako aj ostatní, za výnimočnú, 
ktorú iné sviatky v roku jednoducho nemajú. 
 Pripravení a s radosťou sme tak mohli očakávať príchod 
najkrajších sviatkov roka.        (Z. Kováčiková) 
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Domáci spravodaj          MD-1/2021 

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ                        

DO KRABICE OD TOPÁNOK 

Keď som prvýkrát pred tromi rokmi počula o tomto 
úžasnom projekte, už vtedy som si povedala, že naše 
zariadenie do tohto vianočného projektu musím zaradiť.  

Tieto Vianoce sa mi to konečne podarilo a o to väčšie 

bolo moje prekvapenie, že sa mi podarilo vyzbierať až také 
veľké množstvo škatuliek pre každého jedného obyvateľa v 
našom zariadení.  

Tieto krásne zabalené darčeky pripravené s veľkou 
láskou rozohriali srdcia, vyčarili úsmev na tvári, ale aj slzy 
radosti v očiach našich obyvateľov presne na Štedrý deň. 
Dovoľte mi vysloviť veľké ďakujem všetkým ľudom dobrej 
vôle, ktorí  vložili  svoj  kúsok  lásky  do  krabičky od  topánok.  
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Domáci spravodaj          MD-1/2021 

 

Moje ďakujem patrí  pani: M. Pušicovej, S. Murčovej, 
Mgr. V. Košťalovej, PharmDr. K. Bruchatej a všetkým 
zamestnancom – kolegom, ktorí mi pomohli pri zbieraní a 
prevoze balíkov. Chcem sa poďakovať p. Pavlíkovej za 
krásne medovníky, ktoré s láskou napiekla do každej jednej 

škatuľky, ďalej žiakom, rodičom a pedagogickému kolektívu 
ZŠ Solčany, ZŠ Chrabrany, ZŠ Šišov, ZŠ sv. Ladislava 
Topoľčany. 
 Prajeme Vám všetkým všetko dobré v novom roku, veľa 
pevného zdravia, Božského požehnania, lásky a pohody a 
nech sa Vám splnia tie najtajnejšie sny.      (A. Prášek Neumannová) 
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Domáci spravodaj          MD-1/2021 

VIANOCE NA IT2  

Pre našich seniorov v zariadení bývajú Vianoce iné. 
Najmä preto, že mnohí z nich už nezažívajú vianočné 
prípravy. Výzdobu síce majú urobenú, ale väčšina seniorov zo 
zdravotných dôvodov už nepečie, nezdobí. Nemôžu 
pripravovať a už vôbec nie ísť nakupovať darčeky, či stretnúť 
sa na vianočných trhoch, dať si punč s priateľmi. Všetok ten 

„čarovný zhon“, ktorý zažívame my všetci, sa deje mimo nich 
a oni sa cítia vyčlenení. A tak sme  začali  postupne  prinášať  
do  domova  chute, vône a čarovný láskavý zhon vianočných 
príprav. Minulý rok sme s dobrovoľníkmi spoločne napiekli a 
vyzdobili medovníky, napiekli vianočné oblátky a vyrobili 
vianočné  pozdravy,  ktoré   putovali   milovaným   príbuzným. 
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Domáci spravodaj          MD-1/2021 

 

 Najkrajším darčekom našim seniorom bolo predstavenie 
„Vianoce od nás pre Vás“, ktoré prežili nielen v našej 
prítomnosti ale aj v prítomnosti svojich blízkych. Vianoce 
zložitého minulého roku boli iné. Iné kvôli pandémii.  

Hoci bol rok plný aj 
príjemných a milých 
prekvapení, uplynulé 
Vianoce mohli len máloktorí 
seniori prežiť v kruhu 
svojich najbližších. 
V takýchto chvíľach sa 
spojili dobrovoľníci a ľudia 
s dobrým srdcom 
a ochotou pomáhať, 
ktorých spojila myšlienka 
„Koľko lásky sa zmestí 
do krabice od topánok“ 
a nezabudli pripojiť ani 
krásny vianočný pozdrav, 
ktorý bol plný lásky nielen 
od dospelých ale aj od detí. 
Spojení myšlienkou 
darovať pocit, že na nich 
niekto naozaj myslí a praje 
im požehnané sviatky 
a robí to spôsobom, ktorý 
je im blízky. Pod vianočným 
stromčekom ich čakalo 

neskutočné množstvo prianí, vianočných zázrakov 
a prekvapení. Verím, že túžby našich seniorov boli čiastočne 
naplnené a v zdraví prežijeme Nový rok 2021, ktorý bude 
lepším, krajším a hlavne zdravším. Všetkým, ktorí boli a budú 
toho súčasťou patrí veľké ĎAKUJEME.        (K. Rosová) 
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Domáci spravodaj          MD-1/2021 

VIANOČNÉ PREKVAPENIE 
Vianočné sviatky sa k nám pomaly ale nezadržateľne 

priblížili a v týchto chvíľach sú už aj za nami. Aj keď nie sú 
primárne o darčekoch, aj našim obyvateľom z IT5 prejavili 
pozornosť 
ľudia 
z celého 
Slovenska, 
no najmä 
z nášho 
okresu 
prostredníctv
om projektu 
Koľko lásky 
sa zmestí do 
krabice od 
topánok? 
 Darčeky 
na Vianoce 
obyvateľov 
veľmi 
potešili, 
pretože ich 
často nemajú 
od koho 
dostať. A tak 
im spríjemnili 
sviatky.  

Tým, že projekt sa teší veľkému úspechu a stále sa nájde 
veľa dobrých ľudí, ktorí prispeli drobnými ale skutočne 
praktickými darčekmi, každý obyvateľ dostal dokonca dve 
krabice darčekov. Všetkým darčekom sa úprimne tešia 
a darcom ďakujú.           (Z. Kováčiková)  
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Domáci spravodaj          MD-1/2021 

STRETNUTIE OSLÁVENCOV IT3 

 V decembri sme mali 
stretnutie oslávencov IT3 
a zablahoželali sme im. 
Atmosféru v spoločenskej 
miestnosti nám 
spríjemňovala ľudová 
hudba a vďaka príbuzným 
bolo bohaté pohostenie. 
Anton Jančovič nás 
prekvapil chutnými 
zákuskami, ktoré 
k nádhernému 80. jubileu 
priniesol jeho syn. Jozef 
Hrutka bol ďalší kandidát, 
ktorý oslávil krásne okrúhle 
90. jubileum. Jeho vnuk 
nám priniesol úžasnú 
mascarpone tortu. Všetci 
sme si zaspievali „Živio“ a 
oslávencom popriali všetko 
dobré. Na stole nechýbala 
voňavá kávička a slané pochutiny. Nakoniec sme si zaspievali 
ľudové aj vianočné piesne a popriali ešte raz všetko dobré, 
veľa zdravia a Božského požehnania.      (A. Prášek Neumannová) 

GRATULÁCIE AJ NA IT1  

Po prestávke spôsobenej koronavírusom sme sa mohli 
konečne stretnúť v menšom počte a blahoželať oslávencom. 
Už nám táto tradícia chýbala. Keďže sa blížili Vianoce, 
najkrajšie sviatky roka, spomenuli sme zvyky, ktoré sa 
v rodinách dodržiavajú. Dokonca sme si zaspievali „Tichú 
noc“. Tradične nechýbala káva a koláčik. Rozchádzali sme 
sa s pocitom spolupatričnosti a vianočnej nálady.    (E. Jančeková)  
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Z pera našich obyvateľov        MD-1/2021

VÍTAME NOVÝ ROK 

V Novom roku v našom Domove 
je vždy život krásny a ľahký, 
keď máme zo strany vedenia 

a ostatných pracovníkov 
veľa pozornosti a úprimnej lásky. 

Keď sme duchom obohatení, 
všetko je tak krásne zas, 

v srdciach ľudí nastal čas, 
kým bude láska trvať v každom z nás. 

Niektoré naše skryté rany 
možno vyliečiť balzamom srdca, 

preto veľa šťastia, pretože je krásne, 
veľa zdravia, ktoré je vzácne, 

napokon aj lásky, lebo je jej málo, 
a všetko dobré, čo by za to stálo. 

V Novom roku šťastia a zdravia veľa, 
nech si každý z nás niečo želá, 
v Domove sa všetci majme radi, 
nech nám Božie slnko na cestu 

nášho života aj naďalej žiari. 
                          Anna Szabová, obyvateľka 

Aforizmy              
Každé manželstvo musí mať tajomstvo, inak by sa manželia 
nemali o čom hádať. Zo všetkých vášní najviac telu škodí 
smútok. Stratený je deň nášho života keď sme sa nezasmiali. 
Len ten obstojí v živote, kto sa naučil trpieť. Je nebezpečné 
mať manželku aj milenku. Nebyť milovaný je smola, ale 
nemilovať, to je nešťastie. Šťastie sa nikdy nedostane tým, 
ktorí si nevedia vážiť čo už majú. Niektorým vydavateľom sa 
nedarí povydávať ani vlastné dcéry. Muž ktorý túži po 
šťastnom manželstve musí držať pusu zatvorenú a šekovú 
knižku otvorenú.        Petronela Kittlerová, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov        MD-1/2021

Porekadlá 

 Január je dobrý, 
keď je chotár biely. 

 Na Nový rok blato, 
na Veľkú noc sneh. 

 Januárové dažde 
siatinám nešťastie. 

 Dážď keď nesie 
január, neteší sa 
hospodár. 

 Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je 
priaznivý. 

 Keď v januári hrmí, znamená to silné vetry a tuhú zimu. 
 Čo január zazelená, to máj spáli. 
 Na Tri krále jasno, mnoho býva zemiakov. 
 Jasná a tichá novoročná noc zvestuje nám dobrý rok. 
 Mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji. 
 Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete. 

                                       Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Výroky slávnych 

Marcus Aurelius: Najlepšie sa 
nepriateľovi ubránime, keď mu 
nebudeme vracať krivdy.  
Seneca: Najlepším liekom na hnev je 
čas. 
Neznámy autor: Rastom nestarneme. 
Keď prestanete rásť ste starí. 
Lord Halifax: Hnev je vždy 
sprevádzaný argumentom, ale len 
zriedka dobrým.  

Albert Einstein: Intuitívna myseľ je dar nebies, racionálna 
myseľ je verný služobník. Vytvorili sme spoločnosť, ktorá 
uctieva služobníkov a na darček zabúda. 

     Magdaléna Drábiková, obyvateľka 
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Z pera našich obyvateľov        MD-1/2021

Medzinárodné dni v januári 

1.1. – Svetový deň mieru 
4.1. – Svetový Braillov deň 
6.1. – Svetový deň vojnových sirôt 
15.1. – Svetový deň armády 
23.1. – Deň patriotizmu 
24.1. – Deň komplimentov 
26.1. – Medzinárodný deň colníctva 
27.1. – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu 
28.1. – Európsky deň ochrany osobných údajov 
            Medzinárodný deň mobilizácie proti jadrovej vojne 
31.1. – Svetový deň lepry      Štefan Hučko, obyvateľ 

Moja spomienka na Vianoce 

 Máme za sebou Vianoce, kedy vysielajú na každom 
programe rozprávky, na ktoré sa tešíme a nenecháme si ich 
ujsť. Aj ja som si pozrela moju obľúbenú rozprávku „Tri 
oriešky pre Popolušku“ o krásnej Popoluške, ktorá žila na 
statku, zomrela jej mama, otec sa opäť oženil a macocha 
s nevlastnou sestrou jej ubližovali. Keď chceli kráľ a kráľovná 
princa oženiť, usporiadali bál na hrade, aby si na ňom 
pohľadal nevestu. Popoluška mala tri zázračné oriešky, ktoré 
ukrývali šaty – poľovníka, na bál a svadobné. Napriek zlej 
macoche prišla na bál a princa očarila. Tancovali spolu a ona 
mu dala tri hádanky. On však nevedel odpovedať ani na jednu 
z nich, ona utiekla a stratila pritom črievičku. Princ sadol na 
koňa a cválal za ňou na statok, kde črievičku skúšal všetkým 
ženám, ale žiadnej nesadla. Macocha obliekla dcéru do 
Popoluškiných šiat, sadli na sane a princ cválal za nimi, lebo 
si myslel, že tam sedí samotná Popoluška. Sane sa však 
prevrátili, princ prišiel na to, že ho oklamali a cválal späť na 
statok, kde Popolušku našiel v svadobných šatách z tretieho 
orieška a aj črievička jej sadla. A tak mohla byť svadba a 
rozprávka skončila šťastne.             Beáta Révayová, obyvateľka 
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Kaplnka            MD-1/2021

Nezabúdať na Boha 

 Pán Ježiš je Svetlo, ktoré ožaruje a prežaruje každú 
temnotu. On skôr ako obetoval svoj život zavolal si svojich 
učeníkov do samoty na vysoký vrch a tam sa pred nimi 
premenil. Aby posilnil ich vieru keď prídu skúšky. Aby keď on 
bude ukrižovaný nestratili nádej. Učeníci až na Jána však 
zutekali. Aj Peter, ktorý sľúbil Pánovi že ho nezradí, si začína 
veci vybavovať po svojom. Chce vedieť ako dopadne výsluch 
Krista a cez Jána sa dohovorí s vrátničkou, aby ho pustila. No 
keď Petra spoznajú, že patrí k Ježišovi, zaprie ho. Už 
zabudol, že Ježiš nasýtil zástupy, uzdravil jeho svokru, 
premenil vodu na víno. Začal sa báť o vlastný život. Čo bude 
keď ho usvedčia, vyhlásia za vinného a pripoja k Ježišovi. 
A tak ho zapiera. Keď bolo dobre, tak sa tešil, chválil Pána. 
Tešil sa, že môže byť v jeho blízkosti, byť jeho učeníkom. Veď 
opustil všetko čo mal. Rodinu, majetok, loď a šiel za Kristom. 
Pane, dobre je nám tu. Povedal Peter pri premenení Pána. 
A keď je zle, Ježiša nepozná. Paradox dnešnej doby je 
opačný. Keď je človeku dobre, Ježiša nepozná a zabúda, čo 
pre neho spravil. Že za neho zomrel na kríži. A mnoho vecí 
v živote si potom človek začne robiť po svojom. Domnieva sa, 
že všetko dobré čo v živote dosiahol, bolo jeho vlastným 
pričinením a úsilím. Povie si, že bude on rozhodovať 
o narodení dieťaťa, o jeho smrti už v lone matky, o pohlaví. 
A zabúda na Boha. Celkom. Ak však príde nejaká skúška, tak 
už sa k Bohu utieka. Pane Bože pomôž, zachráň, uzdrav. 
Presne ako Peter. Ježišu, zachráň ma. Ale či Pán Boh je tu 
pre nás iba vtedy, keď niečo potrebujeme? Veď on je pre nás 
stále. Stačí mu dôverovať. Aj keď na Boha zabudneme, on 
nám to odpúšťa, vždy sa teší, ak s ním prežívame všetko, 
radosti aj starosti. Teší sa, keď ho pozývame do našej práce, 
situácie, ktorú chceme konať. A tak dokonale celkom patriť 
Bohu. To vám i sebe zo srdca prajem.        (R. Wagner) 
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Podujatia           MD-1/2021 

PRIPRAVUJEME PRE VÁS V JANUÁRI 

Na oddeleniach 

Deň IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

8  
spol. hry 

práca – areál 
tréning pamäti 

  
MT práca-interiér 

11 
spol. hry 

oslávenci tréning pamäti spol. hry práca – areál  
MT 

12 modlenie 
čítanie kníh oslávenci tréning pamäti 

  
MT spomienky práca – areál 

13 
tréning pamäti 

hudba 
farby čítanie kníh práca-interiér 

 
 SEP SEP SEP 

14 
farby 

modlenie 
čítanie kníh 

práca – areál spol. hry 
 

MT spol. hry  

15  
spol. hry práca – areál tréning pamäti 

relaxačné cv.  
MT relaxačné cv. relaxačné cv. 

18 
spol. hry 

farby tréning pamäti spol. hry práca – areál  
MT 

19 
modlenie uvar si sám spol. hry tréning pamäti 

práca-interiér  
práca – areál MT spomienky práca – areál 

20 
oslávenci 

hudba 
farby 

čítanie kníh práca-interiér  
práca – areál práca – areál 

21 
farby 

modlenie 
čítanie kníh práca – areál tréning pamäti  

MT spol. hry SEP SEP  

22  
spol. hry práca – areál tréning pamäti 

relaxačné cv.  
MT relaxačné cv. relaxačné cv. 

25 
spol. hry 

farby tréning pamäti spol. hry práca – areál  
MT 

26 modlenie 
tréning pamäti spol. hry tréning pamäti 

  
MT spomienky práca – areál 

27 tréning pamäti 
čítanie kníh farby čítanie kníh práca-interiér  

hudba SEP SEP SEP  

28 
farby 

modlenie 
čítanie kníh 

práca – areál spol. hry 
 

MT spol. hry  

29 
 spol. hry práca-interiér tréning pamäti 

relaxačné cv.  
 MT relaxačné cv. relaxačné cv. 
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Podujatia           MD-1/2021 

Pohybové aktivity 

Aktivita IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 

Skupinové 
cvičenie 

5,7,12,14,19,21,26,28    

Prechádzky 
v areáli 

4,6,8,11, 
13,15,18,

22,25, 
27,29 

5,13, 
20,26 

4,5,7,8,11,12, 
13,14,15,18,19, 
20,21,22,25,26, 

27,28,29 

4,14,15, 
18,19, 

20,22,25,
27,29 

  

 

Celé zariadenie 

Deň Aktivita Miesto Organizátor 

11,13,18,20,25,27 Šport 
veľká 

jedáleň 
Martin 

5,8,12,15,19,22,26,29 
Práca 

s drevom 
Pinokio Juraj M. 

4,6,8,11,13,15,18,20,22,25,27,29 
Šikovné 

ruky 
DomAteliéR Zuzka R. 

 

 

 

Vysvetlivky:   
SEP – sebapoznávacia skupina 
MT – muzikoterapia 
 

Čo povedali o aktívnom životnom štýle 
Ralph Waldo Emerson: Odmena za dobre dokončenú vec je 
to, že sa spravila. Erich Fromm: Posadnutosť prácou ľudí 
dovedie k šialenstvu, rovnako ako lenivosť. Francois Bacon: 
Najlepší spôsob ako uchovať udalosti v pamäti, je občerstviť 
ich novými. John Powell: Jediný skutočný neúspech je ten, z 
ktorého sa nepoučíme. Osho: Každá chyba je príležitosťou 
sa niečomu naučiť.  
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Od nás pre vás          MD-1/2021

Čaro Vianoc 

Túžba prežiť vianočné sviatky v pokoji, láske a svornosti 
nebola ničím výnimočným ani u našich obyvateľov. Prípravu 
na vianočné sviatky sme si spríjemnili výzdobou po 
chodbách, spoločenských miestnostiach a na izbách.  

Jedáleň ako každý rok, tak aj tento zdobil živý stromček, 
ktorý nám darovala pani Wiedermannová, za čo jej aj touto 
cestou patrí naše Ďakujeme.  

Na Mikuláša sme sa vrátili aspoň na chvíľu do detských 
čias, aj vďaka darčeku od zariadenia v podobe sladkostí 
a ovocia.  

Čas duchovnej prípravy pred slávením Vianoc sme využili 
na rozhovory, zamyslenie sa a zišli sme sa aj pri spoločnej 
modlitbe, ktorú iniciovala pani riaditeľka Vierka Bútorová. 
Kolega Richard Wagner  predmodlieval modlitby za 
zosnulých a za zdravie nás všetkých. Prostredníctvom 
interného rozhlasového štúdia sme tak boli sme v spojení 
spoločnou modlitbou. 

Nechýbal ani vianočný program a vianočné koledy, aj keď 
netradične prostredníctvom rozhlasového vysielania. Program 
si pripravili sociálni pracovníci s vedúcou oddelenia sociálnej 
práce Monikou Šmotlákovou.  

V minulosti sme boli zvyknutí dostávať na Vianoce rukou 
písané listy či pohľadnice. Zaplavila nás hŕba prianí od 
pisateľov pre našich obyvateľov. Bol to ozajstný dar – rukou 
písané prianie.  

Spoločne sme sa tešili z darčekov prostredníctvom 
Vianočného zázraku. Každý balík mal svojho adresáta. Bol 
to symbol toho, že na nás niekto myslí, poznamenala 
obdarovaná pani Bečárová. Aj takáto skutočnosť vnáša do 
našich dní jasnejšie svetlo.  
Nezabudli na nás samozrejme ani dobrovoľníci z Gymnázia 
Topoľčany, ktorí poslali vianočný pozdrav a darček svojmu 
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 Od nás pre vás          MD-1/2021

seniorovi. Pán Kleman poďakoval dobrovoľníkom na 
internetovej sieti. Za sprostredkovanie sme vďační pani 
profesorkám Kopeckej a Candrákovej.     

S krabicami sa u nás tento rok vrece roztrhalo a každý 
obyvateľ bol obdarovaný dvoma krabicami, do ktorých ľudia 
z blízkeho okolia zabalili kúsok lásky. Za organizáciu patrí 
Ďakujeme Alexandre Prášek Neumannovej.  

Štedrý večer sa stretli koordinátorky, sociálni pracovníci 
a strávili sviatočnú chvíľu s obyvateľmi spoločne rozhovormi, 
odovzdávaním darčekov. Na štedrovečernom stole nechýbali 
oblátky s medom, štedrák, ryba a šalát.  

Niektorí obyvatelia strávili sviatky v kruhu najbližších. 
Niektorí sa tešili z návštevy, zo stretnutia s blízkymi, ktoré 
bolo umožnené počas vianočných dní a za dodržania 
hygienicko-epidemiologických opatrení. Dojmy na oboch 
stranách boli neopísateľné. „Spoločne strávená chvíľa stála 
za to“, poznamenala obyvateľka pani Kohútová.  

Aj napriek prijatým opatreniam, obmedzeniam sa nám 
podarilo podľa vašich vyjadrení, milí obyvatelia, prežiť 
vianočné sviatky s úsmevom na tvári. 

Na záver by som rada citovala poďakovanie všetkým 
kolegyniam a kolegom, ktoré prišlo v rámci vianočnej pošty od 
pisateľky: 

„Milý personál. Veľmi pekne Vám Ďakujem za Vašu 
obetavú, pritom ťažkú prácu. Ďakujem Vám za to, že dávate 
kus zo seba, lásku, trpezlivosť, starostlivosť a pochopenie.  

V tomto roku ste to mali extrémne ťažké. Vianoce sú však 
stav mysle, Vianoce si nosíme v srdci a tak Vám prajeme dni 
plné lásky, ľudského porozumenia, radosti.  

Odneste si z nich čo najviac do ďalšieho roka, veď ľúbiť, 
byť chápavý, láskavý a pozorný môže byť každý z nás, a to 
nielen počas sviatkov v roku, ale aj po celý rok. Všetko dobré, 
veľa zdravíčka a elánu.“          (S. Červená) 
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Spoločenská rubrika         MD-1/2021  

JANUÁROVÍ oslávenci 

01.01. Viliam Poliak 
03.01. Ing. Emil Fuska 
05.01. Ján Mucha 
05.01. Dobruša Žitňanská 
06.01. Daniela Veľká 
11.01. Irena Hupková 
12.01. Eva Macejková 
14.01. Róbert Pudiš 
19.01. Milan Blaži 

21.01. Štefan Hučko 
24.01. Marta Košťálová 
26.01. Janka Cibulová 
27.01. Terézia Slimáková 
27.01. Ján Blanárik  
28.01. Lýdia Kožuchová 
30.01. Mária Godálová 
31.01. Mária Čuliová 
31.01. František Bošanský 

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

 

Všetkým oslávencom prajeme  

pevné zdravie, veľa šťastia,  

Božieho požehnania 

a spokojnosti. 

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  

 

Úmysly Apoštolátu modlitby                         

na rok 2021 

 

Január 
 

Evanjelizačný úmysel:  
Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi 
iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči 
všetkým otvorení. 
 

Úmysel našich biskupov:  
Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení 
pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu. 

 

   (Zdroj: https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2020-12/umysly-apostolatu-modlitby-na-rok-2021.html) 
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Aktuality           MD-1/2021

POMOC MESTA POČAS PANDÉMIE II. 

Mesto Topoľčany v spolupráci so sieťou 
dobrovoľníkov ponúka pomoc ľuďom v karanténe, 
seniorom, alergikom, ľuďom s chronickým ochorením 
pľúc a iným ohrozeným skupinám. Občania, ktorí 

majú záujem o drobné nákupy potravín, drogérie, liekov alebo 
vybavenie nevyhnutných záležitostí, môžu svoju požiadavku 
zadať online alebo na tel. čísle: 038 5340 102. Väčší 
nákup potravín, drogérie a čistiacich prostriedkov (v hodnote 
viac ako 30 €) si môžu objednať v predajni Gastro Diskont na 
čísle: 0948 730 907 od 7:00 do 12:00 hod. Rozvoz sa 
uskutočňuje v popoludňajších hodinách podľa individuálnej 
dohody. Mäso si môžu objednať v pondelok – stredu na čísle 
 0902 088 040. Služby sú zdarma, platí sa iba hodnotu 
nákupu v hotovosti pri preberaní nákupu. Pri osobnom 
kontakte je nutné dodržiavať prísne hygienické opatrenia 
(rúško, rukavice).    (Zdroj: https://www.topolcany.sk/pomoc-obcanom.phtml?id3=161072) 

Mobilné odberové miesta (MOM) na 

testovanie AG testami pre 

obyvateľov okresu Topoľčany   

    (Zdroj: https://www.prasice.sk/) 
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Vyberáme z tlače          MD-1/2021 

Zasmejme sa 

Vo vlaku: Prosím vás, pani, povedzte svojmu synovi, aby ma 
nenapodobňoval. Martin, prestaň zo seba robiť debila! 

Drahá, prečo si si ma vzala? Lebo si vtipný. A ja som myslel, 
že som najlepší v posteli. No vidíš, aký si vtipný! 

Manželia sa pohádajú. Keď hádka ustane, manželka ide 
s dieťaťom na prechádzku, aby sa upokojila. Keď sa vráti, 
nájde muža obeseného a hovorí – Tak ty sa tu hojdáš a dieťa 
na kolotoč nevezmeš!            Petronela Kittlerová, obyvateľka 

Ocko hovorí Jankovi: Janko, zajtra ti bocian prinesie bračeka. 
Janko odpovedá: Oci, na svete je toľko krásnych žien a ty 
spíš s bocianom. 

Hosť kričí – Zaplatím! Čo ste mali? Rezeň a veľkú trpezlivosť. 

Policajt si vypýtal doklady od dvoch chlapov, vezme prvý 
a číta: OBČIANSKY PREUKAZ. Potom vezme druhý a číta: 
OBČIANSKY PREUKAZ. Vy ste bratia?   Magdaléna Drábiková, obyvateľka 

Sobášny úradník chváli ženíchovi nevestu – Vybrali ste si 
veľmi dobre, milostivá je veľmi obľúbená, už je tu piatykrát! 

Ako si mohla dovoliť, aby ťa v ateliéri maľovali nahú?! Ale 
mami, veď tam sa kúrilo a bolo tam teplo. 

Muž volá na lekársku pohotovosť – Pán doktor, môj kamarát 
prehltol štamperlík, čo máme robiť? A urobili ste nejaké 
opatrenia? Áno, pijeme z fľašky.       Eva Kohútová, obyvateľka 

Stále len piješ! A čo ja a deti?! Prestaň, predsa nebudeme 
chľastať všetci! 

Blondínka nastúpi na základnú školu ako školská 
psychologička. Hneď prvý deň si všimne chlapca, ktorý 
namiesto behania po ihrisku s ostatnými, stojí sám na mieste. 
Pýta sa ho – Si v poriadku? Áno. Tak prečo stojíš a nehráš sa 
s loptou s ostatnými? Lebo som brankár. Mária Grendelová, obyvateľka 
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Zábava a relax          MD-1/2021 

Tajnička 

1. január je prvým dňom nového roka, ale aj štátnym 
sviatkom, ktorý oslavujeme od r. 1993. Pre nás Slovákov je 
významným medzníkom v histórii. Tajnička prezradí odpoveď.  
    

                                                                                                               Miroslav Kleman, obyvateľ                                                                                                                                                          

Hádanka č. 1: 
Z akej rozprávky je: „Ak uhádneš moje meno, nechcem ťa...“? 
a.) Snehulienka b.) Zlatá priadka c.) Popoluška 

Beáta Révayová, obyvateľka                                                                                                

Hádanka č. 2: 
Čo je „HLEMÍŽĎ“? 
a.) Dážďovka b.) Chrobák c.) Slimák 

    Eva Kohútová, obyvateľka 

Správnu odpoveď odovzdajte do 22.1.2021                   
svojmu sociálnemu pracovníkovi. 

Na vyžrebovaných víťazov čaká milá odmena!  

Výhercami vylúštenej krížovky a hádaniek z časopisu 12/2020 

sú:  Peter Macko a Simona Bizoňová 

Srdečne gratulujeme! 

           Návod, poučenie 
           Spôsobuje stres 
           Časť ruky 
            
           Časť vety 
           Samica capa 
           Mužské meno (27.11.) 
           Očisťovanie 
           Lekár 
           Motorové vozidlo 
            
           Sadali, padali 
           Hudobný strunový nástroj 
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Fotografia mesiaca         MD-1/2021 

OBETAVÝ PERSONÁL 

V OCHRANNÝCH OBLEKOCH 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Na foto zľava: Anna Švercelová, Ľuba Pekárková,   
Monika Novotná, Gabriela Pacoňová, Svetlana Šimková  

  

♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥    ♥♥♥♥♥♥  
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